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Veilig en eenvoudig aandocken
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS LANCEERT CRAWFORD DOCK-IN
Crawford Dock-IN is het gloednieuwe optiepakket van ASSA ABLOY Entrance Systems voor
een eenvoudige én veilige aandockprocedure. Guide Light Docking is de eerste optie in de
serie Crawford Dock-IN die wordt voorgesteld.
Wie de troeven van deze nieuwe generatie geleideverlichting voor aandocken van
vrachtwagens snel wil ontdekken, bezoekt de stand van ASSA ABLOY Entrance Systems op
Transport & Logistics 2013 (Antwerp Expo, 15-17 oktober).

Guide Light Docking
Dit element van de Crawford Dock-IN is er in drie versies:
. Dock-IN White - set van twee LED-lichtbalken voor geleiding van de vrachtwagen
naar het laadperron.
. Dock-IN Red - verkeerslichtsysteem met een sensor die de binnenkomende
vrachtwagen detecteert. Van zodra deze in de juiste positie staat, gaat de rode LEDverlichting aan en waarschuwt de chauffeur.
. Dock-IN White & Red - de combinatie van beide. Wanneer een vrachtwagen in de
juiste positie wordt gedetecteerd, gaat de witte LED-verlichting uit en de rode
tegelijkertijd aan.
Binnen deze innovatie zijn een aantal opties beschikbaar. Zoals een tweede rode LED; zo’n
verlichtingsbalk aan beide zijden van een laadperron is bijzonder handig wanneer zowel links
als rechts zittende chauffeurs moeten aandocken. Ander voorbeeld is de ‘Indication Light
Inside’, met een ingebouwde en separate uitvoering. Bij de eerstgenoemde versie geeft een
groene LED-lamp in de 950-bedieningskast aan dat de vrachtwagen op zijn plaats staat en
dat de functies van de kast dus zijn vrijgegeven. Indien geen 950-bedieningskast, wordt
geopteerd voor separate montage van de groene LED naast de kast.
Het wielblok kan ook aan de verkeerslichtfunctie worden gekoppeld, zodat de kast pas kan
worden bediend van zodra de vrachtwagen is gedetecteerd en het wielblok is geplaatst.
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